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প্রশ্ন:  

আাামু আাইকুম ওয়া রামাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু, 

পালামমন্ট মমম্বাররা আল্লা তায়াামক বাদ হদময় হিমেরা হুকুম প্রবতলি কমর, 

এেিয হক আমরা তামদর বাইমক কামের গণ্য করব? 

তামদর মমযয ামা বা ইখওয়ািু মুহমীমির দযরাও রময়মে যামদর হিকট 

তামদর কামের হিন্ন বযখযাও রময়মে। 

লায়খ মেমক এ বযপামর উত্তর আলা করহে, আল্লা তায়াা আপিামক উত্তম 

হবহিময় দাি করুি। 

 

প্রশ্নকারী: আ ায়ে হবী। 

 

উত্তর: 

ম প্রশ্নকারী িাই! আল্লা তায়াা মতামার মামে বরকত দাি করুি। 

প্রেমম আমামদরমক তাওীমদ হবশ্বাী মুোহদ উামাময় হকরাম ও তামদর ামে 

একমত অিযািয উামাময় হকরামমর মামে বলম্মত মূিীহতহট হির করমত মব 

যামত মতানিমকযর অবকাল মিই। 

 

আর তা , আইি প্রিয়িকারী পালামমন্ট হিবলাচি যার দযরা আল্লা 

তায়াামক বাদ হদময় আইি প্রিয়মির ক্ষমতা রামখ, তা মূত: আল্লাহ্'র মে 

স্পষ্ট কুেুর ও হলরক। 

ময তামত হপ্ত য় ম কুেুহরমত পহতত ময় যায়! িাউযুহবল্লা। 

কুেুরী কামের বযপামর এটা  াযারণ্ মূিীহত। তমব বযহি হবমলমর প্রহত 

কুেুরীর হুকুম আমরামপর বযপামর রময়মে উামামদর মতমিদ। 
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এই মতমিমদর মূ কারণ্ , অজ্ঞতা ও বযখযা উযর হকিা, এগুমার প্রময়াগ 

মক্ষত্র কতটুকু, বযহি হবমলম শুযু কুেুরী কাে পাওয়া যাওয়া, পযলাপ্ত লতল 

পাওয়া, মকাি প্রহতবন্ধক িা োকা ইতযাদী হবময় মতমিদ। 

 

উমল্লহখত বযহিমদর বযখযাগুমা যহদও বলম্মতিামব িু বযখযা তমব এ যরমণ্র 

বযখযাও কুেুরীর েিয প্রহতবন্ধক মব হকিা তা হিময় উামামদর মতমিদ 

রময়মে। আর মযমতু বযহি হবমলমর কুেুরীমত মতমিদ করার কারমণ্ কাউমক 

মগামরা বা যায়িা! 

 

তাই, মকাি মকাি আমম তামদরমক কামের েমতায়া মদয়, মকিিা তার দৃহষ্টমত 

এই বযহির মমযয কুেুরীর লতল পাওয়া হগময়মে এবং মকাি প্রহতবন্ধকও মিই। 

আবার মকউ মকউ তামদরমক কামের বমিা, মকিিা তামদর মমত এখামি 

কুেুরীর লতল পাওয়া মগমও প্রহতবন্ধক হবদযমাি। 

আমার প্রশ্নকারী িাই, আহম মতামামক এ বযপামর লায়খ আবু মুাম্মাদ আমম 

আ মাক্বহদীর হকতাব " التحذير من الغلو يف التكفريالرسالة الثالثينية يف  " 
এর শুরু অযযায়গুমা, 

ময ক অযযাময় হতহি আমাচিা কমরমেি কুেুরীর প্রহতবন্ধক হিময় এবং 

আমেহরয়ার হিবলাচমি অংলগ্রি কাম লায়খ আব্বা মাদািী ও লায়খ আী 

বাাে ম্পমকল ময েমতায়া হদময়মেি, 

এবং লায়খ আবু কাতাদা হেহহিিী (আল্লা তামক মিু করুি) হহখত "  أىل
 হকতাবহট পড়মত িীত করহে। " القبلة واملتأولون

 

হকতাবগুমা এ হবময় অতযন্ত গুরুত্বপূণ্ল-আল্লাহ্ তায়াাই একমাত্র 

তাওেীকদাতা। 

 

উত্তর প্রদািকারী: 
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লায়খ আবু উামা লামী 

দয ােিা লরঈয়যা 

হমম্বারুত তাওীদ ওয়া হোদ 

২৮/০৯/২০০৯ ঈায়ী 

 

 ىل نعترب كل نواب الربملاانت كفار ؟
 

 القسم 4 العقيده   11رقم السؤال4 
 اجمليب4 اللجنة الشرعية يف املنرب   22/3/2003اتريخ النشر4 

 
 :نص السؤال

 
 ... السالم عليكم

 
مبا يف ذلك نواب محاس  ىل نعترب كل نواب الربملاانت كفار ألهنم مشرعني من دون هللا

أو اإلخوان املسلمني عمومًا ممن لديهم أتويل . أرجو من الشيخ إفادتنا و جزاه هللا 
 .خرياً 

 
 السائل4 الليث اللييب

 
* * * 
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 :اجلواب
 ..أخي السائل ابرك هللا فيك

بني علماء التوحيد واجلهاد على األقل ومن وافقهم  -ال بد أن نقرر أوال أمرا متفقا عليو
ال يصح اخلالف فيو وىو أن االنتخاابت الربملانية التشريعية اليت يكون  -من غريىم

فيها النائب مشرعا من دون هللا ىو شرك وكفر ابهلل وأن من وقع يف شيء من ذلك 
 ... ذ ابهللفقد وقع يف الكفر والعيا

ىذا ابلنسبة لكفر الفعل أو التكفري املطلق أما تكفري املعني على اإلطالق فهو مما 
اختلفت فيو األنظار واالختالف يف ذلك يرجع إىل االختالف يف فهم قاعدة العذر 
ابجلهل والتأويل ومدى تطبيقها وحتقيق املناط يف املعني من وجود الوصف املكفر وتوافر 

فاء املوانع ...وىذا االختالف يف تكفري املعني ىو فيمن كان كحال الذين الشروط وانت
ذكرهتم من اعتمادىم على التأويل فهو وإن كان أتويال فاسدا ابتفاق إال أن اخلالف يف 
اعتبار ىذا التأويل مانعا من موانع التكفري من عدمو... وإن كان اخلالف يف تكفري 

ن فالذي قد يكفره عامل أو طالب علم ألنو توافرت املعني مما ال يضلل ألجلو اإلنسا
عنده يف حقو شروط التكفري وانتفت موانعو قد ال يكفره آخر ألنو يعتقد بوجود مانع 

 ... من موانع التكفري يف حقو
وأنصحك أخي السائل ابلرجوع إىل أول فصول كتاب "الرسالة الثالثينية يف التحذير 

  دمح املقدسي حفظو هللا واليت تكلم فيها عن موانع من الغلو يف التكفري" للشيخ أيب
التكفري وإىل جوابو عن فتوى حول حكم الشيخني عباس مدين وعلي بلحاج عندما 
نزال إىل االنتخاابت النيابية يف اجلزائر فهي مهمة يف ىذا الباب، وكذلك إىل رسالة 
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واملتأولون " فهي مهمة أيضا الشيخ أيب قتادة فك هللا أسره املوسومة بعنوان" أىل القبلة 
 . ... وهللا املوفق

 : إجابة عضو اللجنة الشرعية


